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Prerokované v pedagogickej rade 
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Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy na svojom zasadnutí 12.10.2011 

odporučila schváliť 

zriaďovateľovi elitnej škole, s.r.o. 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 
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Staré Záhrady 14, 821 05 Bratislava 

s ch v a ľ u j e 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

Výchovno-vzdelávacej činnosti 
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Vypracovali: 
 

Ing. Dana Dovalová 

PaedDr. Stanislav Krošlák 

 

Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R z 25. mája 2006 

3. Plán práce školy 

4. Vyhodnotenie plánu práce predmetovej komisie 
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Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Súkromná stredná umelecká škola, Škultétyho 1, Nitra 

Adresa školy: Škultétyho 1, 949 11 Nitra 

Telefónne číslo: 037/6422903 

Faxové číslo: 037/6422903 

Internetová adresa: www.ssusnitra.sk 

E-mailová adresa: info@ssusnitra.sk 

Zriaďovateľ:  elitná škola, s.r.o., Staré Záhrady 14, 821 05 Bratislava 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

Titul, meno a priezvisko Funkčné zaradenie Tel. / mobil E-mail 

Ing. Dana Dovalová riaditeľka školy 037 64 22 903 / 0902 099 002 dovalova@ssusnitra.sk 

PaedDr. Stanislav Krošlák zástupca riaditeľky 037 64 22 903 / 0910 124 003 kroslak@ssusnitra.sk 

 

Rada školy: 

Na Súkromnej strednej umeleckej škole bola zriadená Rada školy 26.11.2010, kedy sa konalo i jej prvé zasadnutie. Rada školy má 5 členov a to 

1 pedagogického pracovníka, 1 nepedagogického pracovníka, 1 zástupcu rodičov, 1 zástupcu žiakov a 1 delegovaného zástupcu zriaďovateľa. 

Rada školy sa v školskom roku 2010/2011 stretla na dvoch zasadnutiach, kde boli prerokované dokumenty týkajúce sa rady školy – Štatút rady 

školy a voľba predsedu a podpredsedu, ďalej boli prerokované podmienky školy, možnosti renovácie a rozvoja školy, ako aj jej materiálne 

zabezpečenie a v neposlednom rade propagácia školy. 

 

Poradné orgány školy 

 

Poradnými orgánmi školy sú: 

a) Členská schôdza 

b) Pedagogická rada 

c) Predseda  a podpredseda pedagogickej rady 

d) Rada školy 

e) Dozorná rada 

 

http://www.ssuv.sk/
mailto:konzervatoriumto@stonline.sk
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Predmetová komisia: 

Na Súkromnej strednej umeleckej škole, Škultétyho 1, Nitra bol v školskom roku 2010/2011 ustanovená jedna predmetová komisia, nakoľko išlo 

o prvý rok existencie školy. 

Predmetová komisia sa zišla na dvoch riadnych zasadaniach: v novembri 2010 a v marci 2011. Okrem toho sa členovia komisie schádzali 

operatívne vždy, keď to vyžadovala situácia a bolo potrebné riešiť problémy novokonštituovanej školy.  

Predseda predmetovej komisie: Jozef Dobiš, akad. mal. – odborné praktické predmety 

Členovia predmetovej komisie:  Ing. Dana Dovalová – všeobecnovzdelávacie predmety 

     PaedDr. Stanislav Krošlák – všeobecnovzdelávacie pred. 

Mgr. Petra Sedláková - odborné teoretické predmety 

Bc. Soňa Bellerová - odborné praktické predmety 

Mgr. Lenka Balková, PhD. – vyučovací jazyk 

Mgr. Darina Grežďová – cudzie jazyky 

 

 

Údaje o žiakoch školy za školský rok 2010/2011  

 

Denné štvorročné štúdium 

Ročník Stav k 15.9.2005 Stav k 31.8.2006 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 1 12 0 1 15 0 

 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Ročník Stav k 15.9.2005 Stav k 31.8.2006 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

Počet tried Počet 

žiakov 

Z toho 

integrovaných 

1. 1 12 0 1 9 0 

 

 

 

 



Strana 6 z 13 

 

 

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy 

Denné štvorročné štúdium 
Ročník Počet 

prihlásených 

žiakov 

Počet žiakov, 

ktorý konali 

talentovú 

skúšku 

Počet 

úspešných 

žiakov 

v prijímacom 

konaní 

Počet 

prijatých 

žiakov 

Z toho bez 

prijímacej 

skúšky 

1. 43 38 36 30 0 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

1. 6 6 6 6 0 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacom konaní na VŠ 

V školskom roku 2010/2011 škola nemala žiadnych absolventov. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov denného štvorročného štúdia 

 

Výchovné opatrenia 

ročník 1. polrok 2. polrok 
Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

Pochvala 

triednym 

učiteľom 

Pochvala 

riaditeľom 

školy 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

Pochvala 

triednym 

učiteľom 

Pochvala 

riaditeľom 

školy 

1. 0 0 1 3 0 0 0 0 

Spolu 

za 

školu 

0 0 1 3 0 0 0 0 

 

Prehľad o správaní žiakov 
Ročník            1.         polrok             2.         polrok  

 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň vylúčenia 2.stupeň 3.stupeň 4.stupeň vylúčenia 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu za 

školu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Poznámka: V pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu sa správanie nehodnotí. 
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Porovnávacia tabuľka prospechu a dochádzky 

Školský rok 2010/2011 

Priemerný prospech za školu (priemer súčtu priemerných prospechov žiakov z 1.a 

2. polroka) 

1,78 

Priemerný počet vymeškaných hodín na žiaka (priemer súčtu vymeškaných hodín 

žiakov z 1.a 2.polroka) 

33,58 

 

Prospech na maturitnej skúške 

Časť MS/ predmet Počet žiakov SJL 

priemer  
ANJ 

priemer 
NEJ 

priemer 
RUJ 

priemer 
Teoretická časť 

odbornej zložky 

priemer 

Praktická časť 

odbornej zložky 

priemer 

Externá časť  x x x x x x x 

Písomná forma 

internej časti 
x x x x x x x 

Ústna forma 

internej časti 
x x x x x x x 

Poznámka: V školskom roku 2010/2011 sa na škole MS nekonali 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov 

Denné štvorročné štúdium 

Ročník 1. polrok 2. polrok 

Počet 

žiakov 

k 15.9.2010 
Ospravedlnené Neospravedlnené Spolu 

Počet 

žiakov 

k 31.8.2011 

Ospravedlnené Neospravedlnené Spolu 

1. 12 657 0 657 15 848 0 848 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

1. 12 91 0 91 9 16 0 16 

Za 

školu 
24 748 0 748 24 865 0 865 

Priemer 31,17 0 31,17 x 36,04 0 36,04 
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Vyhodnotenie prospechu za školský rok 2010/2011 

Denné štvorročné štúdium 
Ročník 1. polrok  2. polrok 

Počet 

žiakov 
k 31.1.2011 

PV PVD P N Neklasifikovaní 

Počet 

žiakov 
k 31.8.2011 

PV PVD P N Neklasifikovaní 

1. 14 1 9 3 1 0 15 3 10 2 0 0 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

1. 9 3 2 4 0 0 9 4 2 3 0 0 

Za 

školu 
23 4 11 7 1 0 24 7 12 5 0 0 

 

 

Vyhodnotenie prospechu podľa jednotlivých predmetov 

 

Denné štvorročné štúdium 
T 

r 

i 

e 

d 

a 

P 

o 

l 

r 

o 

k 

SJL ANJ RUJ DEJ OBN MAT INF CHE FYZ BIO EKL TEV DVK TEC VYP FIK PRA 

1.A 
1. 2,00 2,36 1,57 2,21 2,07 2,14 1,14 1,57 1,57 1,14 1,07 1,00 2,21 2,00 1,93 2,14 1,79 

2. 1,53 2,47 1,47 1,8 1,87 1,87 1,00 1,4 1,13 1,00 1,00 1,00 2,27 2,00 1,53 1,93 1,27 

 

 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 
T 

r 

i 

e 

d 

a 

P 

o 

l 

r 

o 

k 

HOP OCJ OCJ ZVT FIK MAR PDG PSY DEU KUD EST BHP IMT TVT 

1.P 
1. 1,89 1,38 1,00 1,67 2,22 1,89 1,89 1,78 2,11 2,33 2,22 1,22 1,33 1,33 

2. 2,22 1,88 1,00 2,00 2,67 1,67 1,67 1,67 2,33 2,22 2,22 1,44 1,78 1,78 
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Študijné odbory 

 

Denné štvorročné štúdium 

Trieda Študijné odbory a počty žiakov k 31.8.2011 

1.A 
8260 6 00 Propagačné výtvarníctvo 8261 6 00 Propagačná grafika 8297 6 00Fotografický dizajn 

8 5 2 

Denné trojročné pomaturitné vyššie odborné štúdium 

1.P 
8238 7 00 Ručné výtvarné spracúvanie textílií 

9 

 

Zamestnanci k 31.8.2011 

 

Pracovný pomer Počet pedagogických 

pracovníkov 

Počet nepedagogických 

pracovníkov 

TPP 1 0 

Znížený úväzok 0 0 

Dohoda 10 4 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 

Kvalifikovaní Nekvalifikovaní 

9 2 

 

Percento kvalifikovane vyučovaných predmetov: 

 

Na škole je 87,90 % kvalifikovane vyučovaných predmetov. 
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Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 

 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 
1.kvalifikačná skúška 

a jej náhrady 
0 0 

2. kvalifikačná skúška 

a jej náhrady 
0 1 

ostatné 1 0 

 

Súťaže a olympiády 

 

V školskom roku 2010/2011 sa naša škola nezapojila do žiadnej súťaže ani olympiády 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

V školskom roku 2010/2011 sa PaedDr. S. Krošlák zúčastnil na pravidelnej porade výchovných poradcov okresu Nitra. Spolu s Ing. D. 

Dovalovou navštívili všetky školy v okrese Topoľčany a zúčastnili sa na prezentácii SŠ pred žiakmi deviatych ročníkov a ich rodičmi. Škola 

zverejnila inzerciu s ponukou študijných odborov v inzertných novinách Pardon-TO a Pardon-NR, v denníku Nový Čas a plagát  v priestoroch 

Galérie Mlyny v Nitre. 

Spolu so Žiackou radou sme dňa 3.12.2010 pripravili prvý Deň otvorených dverí na SSUSŠ v Nitre, na ktorom sa zúčastnilo okolo 70 ľudí. 

 

Projekty 

 

V školskom roku 2010/2011 sa naša škola nezapojila do žiadneho projektu. 

 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2010/2011 na našej škole neprebehla žiadna inšpekčná činnosť. 
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Materiálno – technické a psychohygienické podmienky 

 

Prevádzka Súkromnej strednej umeleckej školy, Škultétyho 1 Nitra je umiestnená na IV. nadzemnom podlaží v budove Základnej školy 

Škultétyho 1 Nitra. Vnútorné prostredie školy spĺňa požiadavky na denné i umelé osvetlenie, zásobovanie pitnou vodou, vykurovanie a vetranie. 

Ovzdušie v škole nepredstavuje riziko vzniku poškodenia zdravia v dôsledku prítomnosti fyzikálnych, chemických, biologických a iných zdraviu 

škodlivých faktorov. Priestorové usporiadanie a funkčné členenie školy zodpovedá veku, zdravotnému stavu, stupňu psychosomatického vývoja, 

telesným rozmerom detí a mládeže. Pri predchádzaní vzniku a šíreniu prenosných ochorení škola dôsledne spolupracuje so zákonnými 

zástupcami žiakov, v prípade potreby kontaktuje príslušných detských lekárov, ďalej spolupracuje s Regionálnym úradom verejného 

zdravotníctva v Nitre. 

 

Miestnosti: 

 triedy pre teoretické vyučovanie: 2 triedy – 38,5 m² a 36 m² 

 pre odborné vyučovanie: 2 triedy - 84 m² a 15 m² 

 kancelária - 12 m² 

 fotoateliér (v externom prostredí na ulici Janka Kráľa 65 v Nitre)  

 zariadenia osobnej hygieny: 

 ženy (4 umývadlá a 4 kabíny WC) 

 muži (4 umývadlá, 4 pisoáre a 1 kabína WC) 

 

Pomôcky: 

 plne vybavený fotoateliér  

 počítačová technika so softwarom  

 graficky lis a všetky potrebné pomôcky k najrôznejším výtvarným technikám 

 

Charakteristika úrovne psychohygienických podmienok v škole: 

 Škola vytvára vhodné podmienky na zabezpečenie duševného zdravia, psychickej pohody a výkonnosti, permanentnou starostlivosťou o 

priestory školy. 

 Pravidelnou údržbou tried sa vytvárajú vhodné podmienky pre vzdelávací proces žiakov v škole. 

 Pedagogickí zamestnanci majú k dispozícii kabinet a pracovisko s IKT. 

 Organizácia vyučovania rešpektuje pokyny a usmernenia príslušných orgánov  a rezortných predpisov, ako pedagogické, 

psychohygienické, psychologické zásady. 
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 Stravovanie žiakov a zamestnancov školy je zabezpečované v školskej jedálni ZŠ. 

 Pitný režim žiakov aj pedagógov je zabezpečovaný možnosťou varenia čaju. 

 Hygienické sociálne zariadenia školy sú na výbornej úrovni, pretože prešli rekonštrukciou. 

 

 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2010/2011 je Správa o hospodárení za 

predchádzajúci kalendárny rok v prílohe č. 1. 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

 

Prvoradým cieľom začínajúcej novej školy bolo presadiť sa na trhu a prijať do prvých ročníkov denného štvorročného aj pomaturitného vyššieho 

odborného štúdia minimálne 20 žiakov. Tento cieľ sa nám podarilo naplniť. 

Ďalšími cieľmi boli propagácia novej možnosti štúdia na SŠ v meste Nitra, stabilizácia pedagogického zboru, zavedenie sociálnych štipendií pre 

žiakov zo sociálne slabších rodín a v neposlednom rade spoločne so žiakmi postupne skrášliť priestory školy. 

Všetky uvedené ciele sa nám podarilo naplniť. 

 

Swot analýza 

Silné stránky školy Slabé stránky školy 

 Postavenie školy v regióne 

 Dobrá dopravná dostupnosť 

 Počítačové vybavenie 

 Kvalifikovanosť pedagógov 

 Otvorenosť a demokratický prístup k žiakom 

 Participácia žiakov na živote školy prostredníctvom ŽŠR 

 Atraktívnosť študijných odborov 

 Nové vybavenie školy 

 Prenajaté priestory 

 Nízka kapacita priestorov 

 Nevyhovujúca energetická náročnosť 

 

 

Príležitosti Riziká 
 Pomaturitné vyššie odborné štúdium 
 Nové študijné odbory 
 Pomerne široký priestor na rozvoj v danom regióne 

 Demografický vývoj 
 Príliš veľa aj neumeleckých škôl ponúkajúcich podobné odbory 
 Rast cien energii 
 Financovanie odborného školstva 
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Voľnočasové aktivity 

 

V školskom roku 2010/2011 na našej škole pracoval jeden krúžok Ecce - školský parlament, ktorého náplňou bolo zaviesť a sprevádzkovať 

školský parlament Žiacku školskú radu, vtiahnuť žiakov do života školy a umožniť im tak spoluvytvárať prostredie školy, ale aj navrhovať rôzne 

aktivity a exkurzie. V krúžku pracovali najmä žiaci 1.A triedy. 

 

Spolupráca školy s rodičmi a s verejnosťou 

Pedagógovia školy sa pravidelne zúčastňujú na rodičovských združeniach, ktoré boli počas roku tri. Rodičia majú kedykoľvek aj počas roka 

prístup k pedagógom a na samotný vyučovací proces. Samotní rodičia si spomedzi seba zvolili zástupkyňu v Rade školy, nakoľko nebola 

ustanovená Rodičovská rada, keďže škola má len jeden ročník. Operatívny kontakt s rodičmi je zabezpečený aj prostredníctvom mailovej 

komunikácie a interného chatu v prostredí aSc Agendy, kde môžu komunikovať medzi sebou nie len rodičia a pedagógovia, ale aj rodičia medzi 

sebou navzájom. Do budúcna plánujeme spustenie elektronickej schránky dôvery, na doplnenie ďalšej možnosti komunikácie s rodičmi. 

 

 

 

Prílohy: Správa o hospodárení za kalendárny rok 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dana Dovalová 

riaditeľka školy 

 


